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 MWSD602H-A3مدل  نورتریا 60000 ریوستن ا تیداکت اسپل کاتالوگ

 می توان در انواع کاربری ها از جمله مسکونی، اداری و... بهره برد 

 اینورتر مدل 60000 داکت اسپلیت وستن ایر MWSD602A-H3 دارای گاز مبرد R410 است. 

  دور می باشد 3از نوع فن الکتریکی دارای 

  ضد گرد و غبار دارای فیلتر 

  99.97ی با بازده رونمیک 0.3ذرات تا جذب قابلیت  

  مناسب جهت سهولت در نظافت پنلطراحی 

 دارای پنج سال گارانتی کمپرسور و دو سال قطعات فنی است  

 به صورت توکار و در سقف کاذب قرار می گیرد و از طریق کانال، هوای  وستن ایر داکت اسپلیت

 .سرد را به ساختمان انتقال می دهد

  شده و به این ترتیب  منتقل اسپلیت وستن ایر پکیج یا موتور خانه به داکتآب گرم شده توسط

 ورت می پذیردفرایند گرمایش ص

  دارای سطح صدای بسیار کم، مقاوم دربرابر حرارت و دریچه مکش هوا به صورت استاندارد از پشت

 و به صورت انتخابی از زیر دستگاه 

 . ین فضا در یک لحظه دامکان تهویه چن 
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ن ایر برند محصول  وست 

 ایران تولید. کشور صاحب برندمشخصات 

کت کت اورینت ضمانت نامه شر  شر

 ندارد نصب رایگان

سورماه   60 –ماه  18 مدت گارانت    کمپر

 A گرید انرِژی

 kg 52 مشخصات پنل.وزن پنل

ن ایر برند محصول  وست 

 ایران مشخصات تولید. کشور صاحب برند

 60 ( BTUظرفیت دستگاه ) 

ید  5 ظرفیت شمایشر تن تبر

کتضمانت  کت اورینت نامه شر  شر

سور.عمق  mm 1366 مشخصات کمبر

د  R410 گاز مبر

 mm 368 ارتفاع

سور اینورتر  no کمبر

سور  روتاری نوع کمبر

سور ایط آب و هوایی کمبر  (T1معتدل ) شر

سور  kg 110 وزن کمبر

 mm 940 عرض

 A گرید انرِژی

 ندارد نصب رایگان

سور 60 –ماه  18 مدت گارانت    ماه کمپر

ن  کشور سازنده  چت 

 MWSD602H-A3 مدل دستگاه

 mm 290 مشخصات پنل.عمق

 mm 785 مشخصات پنل.ارتفاع

 سقفن توکار موقعیت دستگاه

 kg 52 مشخصات پنل.وزن پنل

 mm 1250 مشخصات پنل.عرض

 "(3/8) 9.52 مشخصات کیل. سایز لوله رفت

 mm 19.05 کیل. سایز لوله برگشت  مشخصات

 شمایش و گرمایش کاربری

 m 50 حداکبر طول لوله کشر 

 M 30 حداکبر ارتفاع لوله کشر 
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https://tasisat.com/panel-kind/%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://tasisat.com/panel-kind/%d8%b3%d9%82%d9%81%db%8c-%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://tasisat.com/panel-weight/52-kg/
https://tasisat.com/panel-width/1250-mm/
https://tasisat.com/pipe-size/9-52-3-8/
https://tasisat.com/size-back-pipeline/19-05-mm/
https://tasisat.com/carver/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4/
https://tasisat.com/carver/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4/
https://tasisat.com/lenght-pipe/50-m/
https://tasisat.com/maximum-pipe-height/30-m/
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به آدرس  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

https://Tasisat.com  تا انتخاب بهترین محصول  ،کام تاسیسات داتمراجعه کنید. مشاورین شما در

 با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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